
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير  ((؛  درس اليوم أوهذا مبتد )) ولتكن منكم أمة ((وجل:  مث قال اهللا عز

الالم  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )) ((قال:   . املناقشة حنن ناقشنا فيها وإال ال؟ ناقشنا فيها طيب ))

 ((؛  والم األمر جتزم الفعل املضارع ولتكن )) ((؛ ودليل ذلك جزم الفعل ا  الم األمر ولتكن )) ((يف قوله: 

؛ واألمة يف القرآن الكرمية وردت على معان متعددة منها الطائفة  أمة طائفة يدعون إىل اخلريولتكن منكم أمة )) 

؛ ومثاهلا يف امللة قوله  منكم أمة ))ولتكن  ((؛ فمثاهلا يف الطائفة هذه اآلية  ومنها الزمن ومنها اإلمامة ومنها امللة

؛ ومثاهلا يف  براهيم كان أمة ))إإن  ((:  أي على ملة؛ ومثاهلا يف اإلمامة إنا وجدنا على أمة )) ((تعاىل: 

منكم من حيتمل  ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير )) ((وقوله:  . أي بعد زمن وادكر بعد أمة )) ((الزمن: 

؛  : وليكن بعضكم يدعوا إىل اخلري ؛ فعلى األول يكون املعىن أن تكون للتبعيض وحيتمل أن تكون لبيان اجلنس

وعلى الثاين: ولتكونوا مجيعا دعاة إىل اخلري؛ ألننا إذا جعلناها لبيان اجلنس صار املعىن أن كل األمة جيب أن 

: وليكن بعضكم  ؛ وإذا جعلناها للتبعيض صار املعىن ون إىل اخلريتكون من هذا الطراز يعين وتكون أمة تدع

يدعون من يدعون إلى الخير ))  ((قال:  ؛ وسيأيت إن شاء اهللا يف الفوائد ما يرتتب على ذلك . يدعوا إىل اخلري

غريهم ؛ فهل املراد يدعون أنفسهم أو يدعون غريهم من األقارب أو غريهم من املسلمني أو  ؟ املفعول حمذوف

؛ وهل  ؛ يدعون إىل اخلري كل من تتوجه الدعوة إليه أي إنسان تتوجه الدعوة إليه فيدعوه من مجيع الناس ؟ يشمل

واخلري  يدعون إلى الخير ))  (؛ ( ؛ وهلذا كان املفعول حمذوفا من أجل العموم يدعون اجلن ؟ نعم يدعون اجلن

؛ أما ما كان خريا يف  يف الدين وما كان خريا يف الدنيا ؛  ويشمل ما كان خريا كل ما جاء به الشرع فهو خري

وأما ما كان من أمر  )) فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ((الدين فأمره ظاهر 

؛ فيكون اخلري هنا  الدنيا فألن ما كان من مصاحل الدنيا اليت ال تعارض الدين فهو من األمور اخلريية املطلوبة

، صل  ، بر والديك ، حج : صل، زكي، صم ؛ فمثال يدعون إىل فعل الطاعات شمل خري الدين وخري الدنياي

، ال تشرب  ، ال تسرق ؛ ال تزين ، بني، وما أشبه ذلك كل هذا دعوة يف اخلري ، انصح يف البيع والشراء أرحامك

، هذا أيضا دعوة إىل  ، ال تغش الناس ، ال تعق والديك، ال تقطع أرحامك ، ال تقتل النفس بغري حق اخلمر

 ((ثانيا:  . ، النهي طلب كف؛ فهو يف احلقيقة دعوة إىل اخلري ألن ترك الشر خري اخلري ألن هذا طلب كف

؛ فأنت تدعوا أوال مث تأمر  جعل أمر باملعروف بعد الدعوة ألن الدعوة سابقة على األمر ويأمرون بالمعروف ))

، يظنون أن الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن  ذا يلتبس على كثري من الطلبة؛ وه ثانيا مث تغري ثالثا

؛ فاخلطيب إذا خطب الناس يف اجلمعة  املنكر وتغيري املنكر شيء واحد وليس كذلك؛ فالدعوة إىل اخلري عامة

 ا أخي ال تغش الناس اتق اهللا؛ الرجل إذا أمسك بك وقال: يا أخ صل اتق اهللا؛ ي وأمر وى يقال: داع إىل اخلري



؛ ولكل  ، هذا تغيري منكر ؛ ويل األمر إذا رأى آلة عز وكسرها ؛ فهذا أمر، أمر باملعروف وي عن املنكر

تدل على أم  يأمرون )) وكلمة ((يأمرون بالمعروف ))  ((درجات لكن األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

، واآلمر باخلري أعلى مرتبة  ال على وجه العلو، يعين على وجه أنين آمر يتكلمون مع الناس على وجه االستعالء

ما هو املعروف ؟ املعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات  يأمرون بالمعروف )) ((وقوله:  . من املأمور

إذا فعال ملا مجع بينهما صار املراد  وينهون عن المنكر )) ((، أو فعال فقط ؟ فعال ألنه قال:  فعال كانت أم تركا

باملعروف كلما عرفه الشرع وأقره من العبادات املأمور ا؛ طيب إذا ما عرفه الشرع وأقره من أمر الطاعات هو 

، األمر بالصالة أمر  ، األمر باتباع السلف يف العقيدة أمر مبعروف ؛ فاألمر بالتوحيد أمر مبعروف املعروف

 وينهون عن المنكر )) (( ((قال:  ؛ هذا األمر باملعروف . ، وهلم جرا الوالدين أمر مبعروف ، األمر برب مبعروف

؛ وما هو املنكر ؟  النهي طلب الكف على وجه االستعالء يعين يطلبون من الناس أن يكفوا عن املنكر ينهون ))

،  ، السرقة ؛ طيب الزنا و منكرأيش؟ فه، ما أنكره الشرع من األعمال واألخالق فهو  املنكر ما أنكره الشرع

؛ فهم ينهون  ، العدوان على الناس بأخذ أمواهلم، انتهاك أعراضهم كل هذه منكرات ، قتل النفس شرب اخلمر

ف والناهية عن أولئك املشار إليه األمة الداعية إىل اخلري اآلمرة باملعرو  وأولئك هم المفلحون )) (( . عن املنكر

قائل: ملاذا  فلو قال . أ؛ ومفلحون خرب املبتد ؛ وهم ضمري فصل ال حمل له من اإلعراب أولئك أاملنكر؛ وهي مبتد

قلنا: ال نقول ذلك؛ ألننا لو قلنا  األول ؟ أالثاين واجلملة خرب املبتد أتدثاين واملفلحون خرب املب أال جتعلون هم مبتد

لعلنا نتبع  ((:  عل ضمري الفصل ملبتدأ قوله تعاىل؛ ويدل هلذا يعين أننا ال جن ذلك لفاتتنا فوائد ضمري الفصل

؛ لو جعل  وجه الداللة أنه مل جيعل ضمري الفصل مبتدأ هم الغالبين )) السحرة إن كانوا هم الغالبين )) ((

؛ على كل حال ضمري الفصل حرف ال حمل له  مبتدأ لقال: إن كانوا هم الغالبون ، حىت تكون الغالبون خرب هلم

هم الناجون من الكربات  المفلحون )) (( . ب لكن جاء على صفة ضمري االمسي الضمري االسممن اإلعرا

؛ إذا  ؛ فالفالح هو النجاة عن املكروبات أو من املكروهات واحلصول على املطلوبات احلاصلون على املطلوبات

؛ وهلذا تعترب كلمة فالح  ؛ السالمة من أين ؟ من املرهوبات؛ والكسب للمطلوبات ؛ سالمة وكسب ففيه أمران

يف هذه اآلية الكرمية؛ نقرأ  ؛ فاملفلح إذا الفائز مبطلوبه الناجي من مرهوبه هذا هو املفلح . من أمجع الكلمات

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم  ((قال:   لذي بعدها أحسن عشان نصل إىل ..ا

،  : التفرق اهللا أن يكون كهؤالء الذين مجعوا بني وصفني ذميمنيى  البينات وأولئك لهم عذاب عظيم ))

وال تكونوا   ((:  قوله وأولئك هم عذاب أليم )) ((؛ ورتب على هذا اجلزاء املشني وهو قوله:  واالختالف



ا تكونو  )) تكونوا (؛ وعلى هذا فنعرب الكاف هنا امسا لتكون خرب ( أي ال تكونوا مثل الذين )) كالذين تفرقوا

  :  ؛ قال ابن مالك مثل الذين تفرقوا

  يعنى وزائدا لتوكيد ورد           قد شبه بكاف و بها التعليل               

  واستعمل اسما               

ولتكن  ((:  أتى ا بعد قوله كالذين تفرقوا )) ((أو خرب  كونوا ))(( تلكاف هنا اسم مبعىن مثل وهي خرب فا

 ألن األمة إذا تركت هذا فالبد أن تتربأ إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ))منكم أمة يدعون 

؛ ألنه ال يكون هلم يف هذه احلال   ، إذا تركت الدعوة إىل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر فالبد أن تتفرق

 ، هلا نزاعات متباينة خمتلفة وس هلا نزاعات؛ والنف كلمة جامعة كل واحد يعمل على كيفه ألنه ما يدعى إىل اخلري

؛ ألن هذا يريد الزنا وهذا يشرب اخلمر  ؛ وكذلك إذا مل يكن أمر مبعروف وال ي عن منكر تفرق الناس والبد

؛ فإذا أمروا باملعروف صاروا كلهم على املعروف وإذا  ؛ فيحصل التفرق وهذا سرقة وهذا يريد أشياء غري األوىل

وما تفرق  ((مثل من ؟  وال تكونوا كالذين تفرقوا )) ((قال:  . كر صاروا كلهم على ترك املنكروا عن املن

إذا أول ما منثل م أهل الكتاب اليهود والنصارى اختلفوا  الذين أوتوا الكتاب إال من بعد ما جاءتهم البينة ))

؛ يف أي شيء؟  نوا مثلهم وال تكونوا مثلهماختالفا عظيما من بعد ما جاءم البينات فنهانا اهللا تعاىل أن نكو 

؛ إذا ينا  ؛ إذا من بعد ما جاءم البينات ننظر للوصف الذي ينا أن نكون مثلهم فيه وهو التفرق واالختالف

؛ باالجتماع ضد التفرق  عن ذلك فهو أمر بضده، إذا ينا عن التفرق واالختالف فهو أمر باالجتماع واالئتالف

؛ كأن اهللا يقول: اجتمعوا وائتلفوا وال يكون فيكم افرتاق وال اختالف فتكونوا مثل  د االختالفواالئتالف ض

؛ اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات؛  وأولئك وأولئك لهم عذاب عظيم )) ((قال تعاىل:  . اليهود والنصارى

واختلفوا يف قلوم ويف مناهجهم فصار لكل حزب ؛ تفرقوا يف أبدام ومل جيتمعوا وصاروا أحزابا  تفرقوا واختلفوا

 وأولئك لهم عذاب عظيم )) (( ((قال:  . منهج معني يفرح به وال يتزحزح عنه ويرى أن من سواء على ضاللة

؛ وذلك الحنطاط مرتبتهم يعين كأم الحنطاط  أشار إليهم بصيغة البعد ألن أوالء اسم إشارة للبعيد أولئك ))

لهم  لهم عذاب عظيم )) (( ((؛  ؛ ألنه يتربأ منهم ومن أعماهلم ملتكلم منزلة من البعيد منهمرتبتهم نزهلم ا

هو الشيء املستعظم يف   العظيم )) (( ؛ و العذاب هو العقوبة ـ والعياذ باهللا ـ ألنه يؤمل صاحبه ويعذبه )) عذاب

(( ؛  كيفيته ويف كميته؛ يف كيفيته وكميته ألن عذام ـ نسأل اهللا العافية ـ شديد ؛ متنوع وإال غري متنوع ؟ متنوع

ـ والعياذ باهللا ـ إىل برودة ؛ املهم إا متنوعة؛ كذلك أيضا عظيم يف دوامه مستمر أبدي  )) يسقون من ماء حميم



؛ تؤخذ من  : وجوب الدعوة إىل اخلري يف هذه اآليات بل يف هاتني اآليتني فوائد؛ يف األوىل  ـ.ـ نسأل اهللا العافية 

 ؛ لقوله ومن فوائدها: أن ذلك على الكفاية واألصل يف األمر الوجوب . ولتكن )) ((؟ من الم األمر  أي شيء

ن اجلنس فإنه يدل على أنه جيب على ؛ أما إذا قيل: إن من لبيا وهذا على القول بأن من للتبعيض منكم )) ((: 

األمة كلها أن تكون أمة داعية إىل اخلري مبعىن أنه ال ينتظر بعضهم بعضا هل يأمر أو ال يأمر؛ بل كلهم يكونون 

؛ قال واهللا فيه فالن يدعوا إىل اخلري فيه   ؛ فمثال إذا قيل لشخص قم فادع إىل اخلري مستعدين لذلك كلهم دعاة

تكون  ولتكن منكم أمة )) ((؛ ألن اهللا قال:  ، كل ينبغي أن يدعوا إىل اخلري ما استطاع ينبغي؛ هذا ال  كفاية

 يدعون إلى الخير )) ((:  ومن فوائد اآلية الكرمية: مالحظة اإلخالص؛ لقوله أمة مبجموعها تدعوا إىل اخلري .

؛ وعالمة الداعي إىل نفسه أنه ال  ريال إىل أنفسهم ألن بعض الناس يدعوا إىل نسفه وبعض الناس يدعوا إىل اخل

؛ وهذا الشك أنه  يريد من الناس أن خيالفه ولو كان على خطأ، ال يريد من الناس أن خيالفه ولو كان على خطأ

؛ ثانيا من عالمة ذلك أنه يكره أن يقوم غريه بذلك أي بالدعوة إىل اخلري، يريد أن يستبد به من  داع إىل نفسه

هذا أيضا داع إىل نفسه ليصرف وجوه الناس إليه ـ نسأل اهللا احلماية والعافية ـ؛ أما إذا كان يود ؛  بني سائر الناس

أو ليصرف الناس إىل نفسه فهذا ليس عليه شيء؛ ألنه كل واحد  أن يقوم هو باألمر لينال األجر ال ليحرم غريه

:  ؛ واخلري قسمان كل شيء مطلوب للشرع  ومن فوائد هذه اآلية: أن اتباع اخلري يف حيب أن يكون داعية للخري .

؛ فمثال لو أنك سألت شخصا عن املاجريات اليومية من  يعين خري يكون وسيلة لغريه ؛ ؛ وخري لغريه خري بنفسه

  ؟  ؛ فهل هذا من اخلري ؟ أسألكم هل من اخلري أو ال أجل إدخال السرور عليه وإال أنت ما تستفيد من هذا

  ؛ نعم الطالب :

؛ لكن أريد أن أدخل  ، ألين أنا ال أستفيد من هذا وهو رمبا ال يستفيد طيب لنفسه أو لغريه ؟ لغريه :الشيخ  

،  السرور عليه؛ ومن مث صار الناس يتساءلون هل يسن لإلنسان أن يتحدث على األكل أو ال يسن ؟ نقول ينظر

؛  غري حسن، خلوهم يأكلون إن كان اإلنسان يتحدث ليشغلهم عن األكل فهذا حسن وإال غري حسن؟ هذا

وإن كان يتحدث من أجل أن يشحد نفوسهم على األكل حىت ينبسطوا ويستأنسوا ويأكلوا فهذا خري وإال ما 

، القدر الشرعي بينه الرسول صلى اهللا عليه وسلم  هو خبري ؟ خري لغريه بشرط أن يكون األكل بالقدر الشرعي

؛ إن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفثه ) حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ف (بقوله: 

طيب لو أراد اإلنسان أن يتوصل إىل خري بشر يعين معناه  . طيب على كل حال أنا قصدي أن اخلري لغريه خيتلف

، لعله يهتدي مثل أن يبدأ يغتاب زيدا أو عمروا ليتقرب إىل هذا  أنه يصانع إنسانا مبعصية يقول ال ليهتدي



؛ ال ميكن أن يكون الدعوة إىل اخلري بوسيلة حمرمة إطالقا ألن الوسيلة  جل؛ فهل هذا جائز ؟ ال ليس جبائزالر 

احملرمة خبث يف ذاا كيف تكون وسيلة إىل خري؛ لكن إذا كان من املباح صار خريا لغريه وإن كان هو بنفسه 

 ((؛ لقوله:  مر باملعروف والنهي عن املنكر: وجوب األ ومن فوائد هذه اآلية أيضا خريا صار خريا على خري .

؛ ولكن هل هو فرض كفاية أو فرض عني ؟ ينبين على اخلالف يف  ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ))

؛ لكن ال جيب  أو ال؛ ولكن الشك أننا إذا رأينا منكرا وجب علينا أن ننكر أن ننهى عنهمن هل هي للتبعيضية 

: كلنا نأمر  عن منكر معني مثل لو أن شخصا اغتاب عندنا وحنن عشرة هل نقولعلى كل واحد أن ينهى 

؛  باملعروف وننهى عنه ؟ أو إذا ى واحد وحصلت به الكفاية كفى ؟ إذا ى واحد وحصلت به الكفاية كفى

ـ نسأل اهللا  ؛ وهذا عكس ما يفعله  اآلن بعض الناس لكن لو أنه اه ومل ينته وجب على اآلخرين أن يكونوا معه

العافية ـ إذا ى الناهي عن املنكر قاموا ضده، قاموا ضده؛ هؤالء خيشى عليهم أن تطبع اهللا على قلوم ألم 

ومن فوائد اآلية الكرمية: أنه البد من العلم يعين احلث على العلم،  . خذلوا من جيب نصره وهذا خطر عظيم جدا

أن يدعوا إىل اخلري من ال يعلم اخلري؛ وال ميكن أن يأمر باملعروف من احلث على العلم كيف ذلك؟ ألنه ال ميكن 

ال يعرف املعروف وال ميكن أن ينهى عن املنكر من ال يعرف املنكر؛ فالبد من العلم؛ فيستفاد من هذه اآلية 

نكر يشرتط األمر باملعروف والنهي عن امل  الكرمية: احلث على العلم ألن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب .

؛ العلم بالشرع بأن أعرف أن هذا مما أمر اهللا به  فيه؛ أوال العلم بالشرع والعلم باحلال، يعين العلم بالشرع وباحلال

قل إنما  ((:  ؛ ألن اهللا يقول ؛ أما إذا كنت ال أدري هل هو مأمور به أو ال فال حيل يل أن آمر به حىت آمر به

ا بطن واإلثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باهللا ما لم ينزل به سلطانا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وم

وال تقف ما ليس لك به علم إن السمع  ((وجل:  ؛ ويقول اهللا عز وأن تقولوا على اهللا ما ال تعلمون ))

فعل  العلم باحلال بأن أعلم بأن هذا الرجل ترك املعروف أو . والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال ))

؛  املنكر؛ أما أن آمره باملعروف وأنا ال أدري هل هو فعله أو ال فهذا ال جيوز ألن هذا من قفو ما ليس يل به علم

؛ فإن ذلك ال جيوز ألنه من قفو ما ليس به الأو وكذلك لو يته عن منكر وأنا ال أدري هل هو ارتكب املنكر 

: قم فصل ركعتني أو  رأيته من حني دخل فهل أقول له: دخل رجل املسجد فجلس وأنا ما  ؛ مثال ذلك علم

  أسأله هل صلى أو مل يصل ؟

  ،  الثاين الطالب : 



الثاين ألن الرسول صلى اهللا عليه وسلم كان خيطب يوم اجلمعة فدخل رجل فجلس فقال: أصليت ؟  الشيخ :

روف؛ والنهي عن املنكر وجدت ومل يأمره فيقول: قم صل أليش جتلس؛ هذا أمر مبع ) قم فصل( قال: ال؛ قال: 

 ؟ هذا ال جيوز ؛ ويش تقولون يف هذا ؛ قلت يا أخي اتق اهللا كيف متشي مع املرأة شخصا ميشي وإىل جانبه امرأة

؛ إذا  ؛ فكيف تنهى عن شيء على أنه منكر وأنت ال تعلم أنه منكر ؛ ألنه من املمكن أن هذه املرأة من حمارمه

، أن أعلم بأن هذا  ؛ كما أنه البد من العلم بأيش ؟ بالشرع املأمور وحال املنهي ، حال البد من العلم باحلال

؛ هذان شرطان وإن شاء اهللا يأيت بقية  من املعروف الذي أمر به الشرع أو من املنكر الذي ى عنه الشرع

   الشروط .

من هي للتبعيض أو للجنس هو  قلنا إن ))...  ن منكم أمة يدعون إلى الخيرولتك ((يف قوله تعاىل:  السائل :

  ضابط اجلنسية ؟

  ؛ ضابطها أن تكون مبينة، مبينة جلنس هذا الشيء . نعم الشيخ :

، من تراب يعين بعض الرتاب  ؛ هذه من جنس ؛ إذا قلت مثال: اإلنسان من تراب ال ال، ما هو الزم الشيخ :

   أو املعىن ولتكون أمتكم هذه األمة .ما هو كل الرتاب هذه مثله، منكم حيتمل أن يكون وليكن بعضكم 

 : جاءم البينات ومل يقل ((من بعد ما جاءهم البينات ))وجل:  ؛ قول اهللا عز شيخ أحسن اهللا إليك السائل :

  ؟

من بعد ما  ((؛ وهلذا جاءت اآلية يف موضع آخر:  اللغة العربية يف مثل هذا الرتكيب جتيز هذا وهذا الشيخ :

   فهذه جائز يف اللغة العربية . جاءتهم البينات ))

ي معهم شيخ الناس جالسني كلهم حالقني حليتهم وواحد طبعا عنده حلية وهو يريد أن حيلق حليته وميش  السائل :

  ؟أن ينصحهم يف األمور 

  يعين يريد حيلق حليته عشان حيبونه ؟ الشيخ :

  ال عشان ينكر أمور احملرمة ؟ السائل :

  عليهم حلق اللحية حىت حيلق حليته ؟ ما يصري هذا ما جيوز .ما ميكن ينكر  الشيخ :



   شيخ هل جيوز اجللوس مع حالقني اللحية أو ما جيوز ؟ السائل :

  أيش ؟  الشيخ :

  حالقني اللحية يقول كيف جيلس معهم . . ؟ السائل : 

حيلق حليته؛ عشان يقول ال ال، يقول يريد أن ينهاهم عن حلق اللحية لكن يقول ما يقدر ينهاهم حىت  الشيخ :

   افعلوا ما تركته أنا ؟

   ؛ ال، يفعلون مثال يسمعون األغاين ويسمعون أشياء  السائل :

  ال ال ما يصح أبدا، أنا ال أرى الدعوة باحملرم إطالقا أبدا . الشيخ :

  نعم أمحد ؟  الشيخ :

  وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا ))  ((بنسبة لقوله تعاىل:  السائل :

   ؛ نعم يا فهد ؟ ما وصلنا فوائد هذه اآلية

شيخ هل مقولة: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ويعني بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه هل هلذه اجلملة  السائل :

  أصال ؟

ر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فهي  ؛ أما اجلملة األوىل يعذ هذا غلط، هذه غلط يف اجلملتني مجيعا الشيخ :

؛ ألن هذه العبارة معروفة عند الفقهاء، ال إنكار يف مسائل  كقول بعض الفقهاء: ال إنكار يف مسائل االجتهاد

؛ فما اختلفنا فيه إن كان احلق مل يتبني فيه تبينا ال يعذر فيه املخالف  االجتهاد؛ وهذا على إطالقه ليس بصحيح

؛ فهي على  ؛ أما إذا كان احلق واضحا فإن من خالفنا ال نعذرهم يف ذلك نه له رأي ولنا رأيفهنا نعم نعذرك أل

  . إطالقها غري صحيحة

: يعني بعضنا بعضا فيما اتفقنا هذا غري صحيح أيضا ألننا لو اتفقنا على باطل ما حل أن  وأما الثانية وهي قوله

؛ لكن لعل  هذا الباطل فهو أيضا على إطالقه ال يصح ؛ لو وجب أن يعني بعضنا بعضا عن يعني بعضنا بعضا

؛ لكن اجلملة األوىل دخل فيها أناس عندهم احنراف يف  الذي قاله يقصد ما ليس بباطل وال خيالف الشريعة

العقيدة ويف املنهج لكن اإلسالم يسعهم وقالوا حنن جيب أن نستظل بظل اإلسالم وإن اختلفتم ولذا جتدهم 



، وما أشبه ذلك وهذه  ، املتهاون بالصالة ، شارب الدخان ، خالق اللحية ، يدخلون الفاسق يدخلون يف حزم

، هذه مشكلة يعين هذا خطأ والطريق الشديد خطأ الذي يريد من الناس أن يكونوا صلحاء يف كل دقيق  مشكلة

  ؛ هذا أيضا خطأ . وجليل وإال فليسوا إخوانا لنا

  ؛  ن إال مبحرمقلنا إن الدعوة ما تكو  السائل :

  ؛  ما تكون مبحرم الشيخ :

أو يسمعون املعازف  الدخانون ما تكون مبحرم نعم لكن اإلنسان قد يضطر أن جيلس مع مجاعة يشرب السائل :

  ؟ إال يف هذه األماكنحىت يتكلم معهم ألنه ما ميكن جيدهم 

ال ال، هذا ما يشرب الدخان؛ هذا لو قال: يا مجاعة السالم عليكم ورمحة اهللا وجلس وقال يا فالن  الشيخ :

، الرسول كان يأيت  أعطين سجارة وقال ال تشربوا الدخان؛ هذا ما يصلح لكن جلس لدعوم هو جلس لدعوم

م كالطبيب يشق اجللد ألجل إزالة ما ، أنا جائي ألدعوه املشركني يف أماكنهم ويدعوهم وال ميكن الدعوة إال ذا

   حتته من األذى ؛ ما يف حباجة أبدا إذا صار جاء يريد دعوهم حبيث أنه ما هو بالزم ما جيدهم إال يف هذا املكان.

  ؟نستمر يف الدعوة قد خيالفنا  بعض الناس إذا ندعوهم مثال تارك الصالة وإذا السائل :

ادع إلى سبيل ربك  ((ن ميل مثال ويشرد ؟ أي نعم ؛ على كل حال يعين مع تكرار الدعوة قد يكو  الشيخ :

أن تنزل احلكمة أحيانا بعض األحيان يكون اإلنسان غضبانا عنده مؤثرات  بالحكمة والموعظة الحسنة ))

خارجية ما يتحمل أن يقبل منك وال كالم وأحيانا يكون راضي ومنبسط تقدر تضرب له األمثلة حىت يهديه اهللا؛ 

؛ ما يدري لعل هذا الرجل  خيتلف بعض الناس مثال إذا وافق الشخص وال عامله معاملة الالئق به نفر منه وهلذا

، ويضيق صدره وال حيب أن يكلم الناس فمثل هذه األمور ما ينبغي  عنده مؤثرات خارجية ما تدري عنها

ظر الوقت الذي تراه مستأنس لإلنسان أن حيكم على شخص مبجرد دعاه ونفر؛ قد يكون هناك أسباب، اصرب ان

   فيه وادعه إىل احلق .

    شيخ أيهما أوىل دعوة العاصني يف البالد ودعوة الكفار يف اخلارج ؟ السائل :



 وأنذر عشيرتك األقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين )) ((وجل:  قال اهللا عز الشيخ :

؛ لكن إذا كان يف الداخل من يقوم  الواجب أنك تدعوا وتصلح األحوال اليت عندك مث بعد ذلك حتاول يف اخلارج

   بالدعوة وأردت أن خترج إىل اخلارج هذا طيب ما فيه مانع .

   ))...  بالمعروف وينهون عن المنكر (( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرونوجل:  قال اهللا عز

  ؟  ولتكن )) ((يف قوله: الالم 

  الم األمر  الطالب :

  ؛ ما الذي يدلك على أا لألمر ؟  الم األمر الشيخ :

  ؛  أا جزمت فعل املضارع الطالب :

  أحسنت . الشيخ :

  ؟  يانعل أمة )) ((قوله:  الشيخ :

   طائفة الطالب :

  . طائفة  الشيخ :

  ذكرنا ترد األمة يف القرآن على عدة أوجه ؟

 ((؛ تأيت مبعىن إمام مثل:  وادكر بعد أمة )) ((؛ مثل ؟ مثل قوله تعاىل:  ؛ تأيت مبعىن الزمن هذا وجه الشيخ :

؛ ورابع طائفة   يعين على ملة ودين (( إنا وجدنا آبائنا على أمة ))؛ مبعىن الدين كقوله:  )براهيم كان أمة )إإن 

  . ، وملة وزمن،  ، وإمام ؛ أي نعم طائفة كما يف هذه اآلية

  املراد باخلري يا حممد ؟ املراد باخلري ؟ نعم . يدعون إلى الخير )) ((قوله: 

   ؛ هوا لدين، يدعون إىل الدين الطالب :

  إىل الدين فقط ؟   الشيخ :



  كل اخلري سواء خري الدين أو خري الدنيا. الطالب :

  ما هو املعروف ؟  يأمرون بالمعروف )) ((قوله: 

  حضرت يف الدرس املاضي. ما الطالب :

  ؛  ما وافق الشرع الطالب :

  أيش؟  الشيخ :

   ؛ ما وافق الشرع الطالب :

  ؛ ما عرفه الشرع وأقره نعم . أنت ذكرت قيل، قيل ما وافق ؟ كل ما جاء به الشرع  الشيخ :

  املنكر ؟  الشيخ :

  ،  املنكر ما أنكره الشرع الطالب :

  وزجر عنه وى عنه فهو منكر .نعم كل ما أنكره الشرع  الشيخ :

  يا فهد هم هنا أعراا ؟ وأولئك هم المفلحون )) ((قوله: 

  ؛  ال حمل له من اإلعراب الطالب :

  وما فائدته ؟  الشيخ :

   ؛ فائدته هو للتنبيه السامع الطالب :

  ال؛  الشيخ :

   فائدته ليفصل بني الصفة واخلرب؛ الطالب :

   يعين التمييز بني الصفة واخلرب طيب هذا واحد؛ فهد ؟ الفصل بني الصفة واخلرب  الشيخ :

  التوكيد واحلصر؛   الطالب :



  التوكيد واحلصر والتمييز بني الصفة واخلرب؛ نعم بارك اهللا فيك . الشيخ :

  من املفلح ؟  الشيخ :

   ؛ خري الدنيا واآلخرة؛ هو الذي جنى يف املطلوب حصلاملفلح هو الذي   الطالب :

  الذي فاز يف املطلوب وجنا من املرهوب أحسنت.  الشيخ :

   ما عالقة هذه اآلية مبا قبلها يا عبد اهللا ؟ وال تكونوا كالذين تفرقوا )) ((قوله:  الشيخ :

  ما كنت حاضرا؟  الطالب :

  أنه إذا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر تفرقوا ؛ تفرقوا ؟  الطالب :

  نعم؛ أحسنت. الشيخ :

   ما وجه ذلك ؟ الشيخ :

  أم عندما أمرهم بأن . .  الطالب :

  ال ما وجه كوم إذا تركوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر تفرقوا ؟ الشيخ :

  مل يقام األمر باملعروف والنهي عن املنكر ؛  الطالب :

  إي نعم لكن كيف ختذل أيش ختذل ؟ الشيخ :

  ؛  يقلوا كل يعمل واه الطالب :

  أي نعم كل يعمل واه وحينئذ والبد أن يتفرقوا . الشيخ :

  يا حجاج ما هي البينات ؟  من بعد ما جاءهم البينات )) ((قوله:  الشيخ :

؛ آيات البينات ؟ جاءهم اآليات البينات  ي التوراة بالنسبة لليهود واإلجنيل بالنسبة للنصارىالبينات ه الطالب :

  أن يأمروا باملعروف وينهوا عن املنكر فرتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فتفرقوا ؛ 

  . جاءهم البينات على األمر باملعروف والنهي عن املنكر الشيخ :



  أظن أخذنا الفوائد ؟ ما كملناها ؟ ست فوائد نعم ما هي ؟ الشيخ :

وهذا   . احلث على العلم ألنه البد أن يكون اآلمر والناهي عاملا وهذا اعين العلم نبدأ اآلن بالشروط الشيخ : 

علم , البد من احلث على الأعين العلم باملنكر أو باملعروف أحد شروط وجوب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

إذا ففي اآلية حث  . حىت الدعوة على اخلري تدل على احلث على العلم ألن من ال يعلم اخلري كيف يدعوا إليه

النهي عن املنكر  على العلم يف األمور الثالثة: يف الدعوة إىل اخلري، ويف األمر باملعروف، ويف النهي عن املنكر.

ال ميكن أن يأمر مبعروف أن ينهى عن منكر إال حيث علم  يشرتط فيه شروط؛ أوال: العلم؛ وهذا مأخوذ من أنه

؛ ثاين: العلم  ؛ طيب العلم مباذا ؟ العلم أوال بأن هذا معروف وهذا منكر هذه واحدة أنه معروف وأنه منكر

 فصلينكر عليه حىت نست حبال الفاعل أي أنه فعل منكرا أو ترك معروفا ليس جمرد على أن اإلنسان على منكر

؛ فلو رأينا شخصا يأكل امليتة ال ننكر عليه حىت نسأل ملاذا تأكل امليتة قد  فصلأن نراه تاركا ملأمور حىت نست وال

؛ كذلك لو رأينا أحدا يصلي  يكون إنه مضطر، قد يكون إنه مضطر وحينئذ يكون أكل امليتة يف حقه حالال

   ؛ إذا البد من العلم حبال ن عاجزاالفريضة جالسا ال ننكر عليه لرتكه القيام حىت نسأل رمبا يكو 


